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Október za!al na Mestskom úrade 
v "adci slávnostne. D#a 3. 10. 2011 sa 
uskuto!nilo $al%ie uvítanie najmlad-
%ích obyvate&ov do rodiny mesta. Pri 
tejto milej príle'itosti do pamätnej 
knihy pribudlo $al%ích 59 mien detí 
naroden(ch v mesiacoch jún, júl 
a august 2011: 

Laura Hlavová, Jazmína Kubalo-
vá, Eva Sventeková, Patrik Slovák, 
Jozef Kudlá!ek, Martin )amaj, Nina 
Hudáková, Tobias Badura, Natália 
Poláková, Klára Mi!ianová, Jakub 
Ko%!al, Sára Máliková, Vladimír 
Budo%, Sabína Janíková, Rudolf Bir-
tus, Dávid Harvanik, Matej Maták, 
Alexandra Chovancová, Matú% Koi%, 
Sofia Ro'níková, Tomá% Masnica, 
Martin Podsklan, )imon Gomola, 
Adrián Beb!ák, Timea Ra!ková, 
Simona Jendrisková, Nicolas Fusko, 
Michal Schneider, Samuel Venderla, 
Luká% Jarabica, Nikola Mravcová, 
Natália Kle%!iková, Ema )u%ková, 
Luká% Herman, Richard Halás, Samuel 
Kuba!ka, Timea Hú%*avová, Tomá% 
Hrtánek, Victoria Catherine Yonce, 
Benjamín Sventek, Ivan Michálek, 
Alexandra Besedová, Tamara Besedo-
vá, Vanesa Bohá!ová, Michal Mihalik, 

Lara Kuffová, Michaela Mur!ová, 
Róbert Kupka, Gabriela )perková, 
Jakub Cech, Paula Urbanková, Simo-
na Danadová, Jakub Me%*an, Salma 
Tantawy, Karolína Vr%ková, )imon 
Urbaník, Simona Pi%!eková, Maro% 
Jop!ík, Kristína Macejková.

Prítomné mami!ky si z rúk primá-
tora Milana Guru prevzali pamätn( 
list, fotoalbum a kvety. V kultúrnom 
programe sa pod vedením pani u!i-
te&ky Alenky Gavlasovej predstavili 
'ia!ky ZU) Jozefa Poto!ára v "adci.

MP

Európsky t('de# miestnej demo-
kracie, ktor( prebiehal v d#och 10. 
– 16. októbra 2011  je ka'doro!ná 
celoeurópska akcia, ktorú organizuje 
Kongres miestnych a regionálnych or-
gánov a v(ber Rady Európy pre miest-

nu a regionálnu demokraciu. Cie&om 
iniciatívy je zv(%i* povedomie ob!anov 
Európy o in%titúciách a  procesoch 
miestnej demokracie medzi obyvate&-
mi a ich miestnymi predstavite&mi.  Je 
vhodnou príle'itos*ou ako prezentova* 
aktivity, otvorenos* a uplat#ovanie 
demokratick(ch princípov v miestnej 
a regionálnej demokracii. 

Do tohtoro!ného 5. ro!níka Európ-

skeho t('d#a miestnej demokracie, 
ktorého nosnou témou boli „+udské 
práva na miestnej úrovni“ sa po prv(-
krát zapojil aj Obvodn( úrad "adca.    

V rámci podujatia D#a otvoren(ch 
dverí na Obvodnom úrade "adca 

sa obyvatelia mesta "ad-
ca mali mo'nos* zoznámi* 
s postavením obvodného 
úradu, jeho pôsobnos*ou, 
vnútornou organizáciou ako 
aj vz*ahom k miestnej samo-
správe. Zárove# mali mo'nos* 
získa* informácie o kona-
niach, v ktor(ch obvodn( 
úrad rozhoduje o právach, 
právom chránen(ch záuj-
moch alebo povinnostiach 
fyzick(ch a právnick(ch osôb 
a  mo'nosti ú!asti ob!anov 
na rozhodovacom procese na 
miestnej úrovni. 

V priebehu tohto t('d#a 
zorganizoval Obvodn( úrad "adca 
v spolupráci s Úradom práce, soci-
álnych vecí a rodiny v "adci taktie' 
predná%ku pre uchádza!ov o zamest-
nanie zameranú na !innos* odboru 
'ivnostenského podnikania, ktorej 
cie&om bolo oboznámi* uchádza!ov 
o zamestnanie s právami a povin-
nos*ami súvisiacimi s vykonávaním 
podnikate&skej !innosti, informo-

va* ich o podmienkach upraven(ch 
v 'ivnostenskom zákone, vyu'ívaní 
mo'ností súvisiacich s jednotn(m 
kontaktn(m miestom a vyu'ívaní 
zákona o slu'bách na vnútornom trhu 
v !lensk(ch %tátoch EÚ a EHP. 

Pre %tudentov stredn(ch %kôl so 
sídlom v "adci, bol pripraven( súbor 
predná%ok a besied so zameraním na 
poskytnutie informácií o Európskom 
t('dni miestnej demokracie, %tátnej 
správe, !innostiach jednotliv(ch 
odborov Obvodného úradu "adca. 
Prezentácií sa zú!astnilo 120 %tuden-
tov maturitn(ch ro!níkov. Aktívna 
diskusia medzi %tudentmi a pracov-
níkmi obvodného úradu potvrdila 
záujem %tudentov o danú problema-
tiku. Spokojnos* o priebehu akcie 
vyslovili aj vyu!ujúci jednotliv(ch 
stredn(ch %kôl, ktorí sa prezentácie 
zú!astnili. Podarilo sa zrozumite&nou 
a pútavou formou priblí'i* %tudentom 
a ob!anom základné mechanizmy 
fungovania %tátnej správy.

Záverom chcem po$akova* ob!a-
nom o prejaven( záujem a v%etk(m 
riadite&om stredn(ch %kôl so sídlom 
v meste "adca za zabezpe!enie ú!asti 
%tudentov na tomto podujatí. 

PaedDr. Danka Ja#urková
prednostka ObÚ !adca

Po!as tohtoro!ného Bartolomejského hodového jarmoku a festivalu Drô-
tománia 2011 sme boli svedkami zalo'enia novej tradície a pod vedením majstra 
drotára Juraja )eríka sa mnohí obyvatelia i náv%tevníci zapojili do drôtovania 
SRDCA PRE "ADCU. Hlavnou úlohou bolo zapoji* !o najviac &udí, aby vzniklo 
toto neoby!ajné, krásne a spolo!né dielo. Po!as hodov bolo „drotárov“ a' 200 
a tento po!et neustále stúpa. V d#och 12. a 13. októbra 2011 sa na Základnej 
%kole na ulici M. R. )tefánika v "adci uskuto!nili tvorivé dielne drôtovania, 
a tak si aj 'iaci mohli vyskú%a* prácu drotára. Majster )erík ich v zaujímavom 
rozprávaní oboznámil s históriou drotárstva na Kysuciach, so svojimi kore#mi, 
ale aj s teraj%ím pôsobením. Za %es* vyu!ovacích hodín %ikovnej práce je tak 
SRDCE PRE "ADCU opä* vä!%ie.
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Adam Fojtík, Juraj Bednárik, Tobiá% Kufa, Adela Kocúrová, Adrián Gábor, 
Matej Garabík, Timea Farka%ová, Miriam Mur!ová, Alexander Petrák, Miroslav 
Kubi!ina, Patrik Arendarik, Sabína Hole%!áková, Damián Hole%!ák, Zuzana 
Kalinayová, Liana Machová, Veronika Ková!ová,  Adam Cyprich, Sara Balá'ová, 
Kevin Balá', Samuel Lysík, Na$a Ková!ová, Sabastián Jorík

+ubomír Slaninák a Marcela Sucho#ová, Tibor Cabúk a Michaela Polá!ková, 
Martin Podmanick( a Zuzana Ber!áková, Peter Urbánek a Veronika Koteková, 
Miroslav Bohda# a Michaela Ma&ovaníková, Mário Martiniak a Lenka Rabiková, 
Richard Blahuta a Monika Kordeková, Ing. )tefan Prívara a Mgr. Mária Pohan!e-
níková, Ing. Martin )uster a Ing. Michaela Harga%ová, Mgr. Michal Duraj a Mgr. 
Eva Holazová, Milan Mariak a Stanislava Vojtková, Marek Korman a Andrea 
Pokryvková, Dávid )laha,  a Stanislava Bavl%íková

Jozefa Dallemulová (79 r.), Franti%ek Vojtech (71 r.), Margita )ulganová (88 r.), 
Ján Ihelka (48 r.), Justin Flaksa (75 r.), Milan Kopas (74 r.), Anton Papík (59 
r.), Jana Kufová (54 r.), Anna Homolová (83 r.), Viktoria Chrobáková (82 r.), 
Rudolf  Zvardo#  (69 r.), Anna Hru%ková (83 r.), Alojz Klu!ka (73 r.), Al'beta 
Halam!áková (76 r.)   

Vedenie mesta pri%lo s vynikajúcou 
my%lienkou vráti* mestu to, !o mu 
príroda vzala, a teda zorganizova* 
rezbárske sympózium a z kme#ov 
stromov vytvorené sochy vráti* do 
parku.

V uplynul(ch d#och prebiehali 
jednania s rezbármi, v(sledkom !oho 
je dohodnut( termín rezbárskeho 
sympózia s názvom: "ADCA – MES-
TO SO SRDCOM, ktoré sa koná u' 
v t(chto d#och 18.- 22. 10. 2011. 

Na základe ankety umiestnenej 
na webovej stránke mesta "adca, 
v ktorej sa ob!ania mali mo'nos* 
vyjadri*, ak( druh sôch by mal by* 
v zni!enom parku osaden(, sme 
oslovili &udov(ch rezbárov, v !om 
nám v(razne organiza!ne pomohol 

Peter Harvan, jeden z organizátorov 
rezbárskych dní v O%!adnici. V ankete 
preva'ná vä!%ina &udí hlasovala za rea-
listické sochy (vy%e 70 %), 20% tvorili 
ob!ania s názorom, 'e by tam mal 
by* mix realistick(ch a umeleck(ch 
sôch a okolo 10% bolo v(hradne za 
umelecké sochy.

Spomínaní &udoví rezbári sa 
zú!ast#ujú rôznych medzinárodn(ch 
sympózií (okrem iného pris&úbil 
ú!as* vicemajster sveta vo vyrezávaní 
sôch motorovou pílou). Ostáva iba 
veri*, 'e po!asie bude tejto akcii pria* 
a jej v(sledkom budú sochy, ktoré 
aspo# z !asti vrátia !aro tejto !asti 
mesta, ktorú príroda svojou mocou 
po%kodila.

SC 

Veterná smr!", ktorá sa v júli v tomto roku prehnala #adcou, zanecha-
la za sebou ve$ké !kody. Okrem % nan&nej, vznikla mestu hlavne !koda 
spolo&enská. #adca v priebehu pár sekúnd pri!la o podstatnú &as" stromov 
v parku na Hviezdoslavovej ulici. Nieko$ko desiatok rokov staré lipy na 
nábre'í Kysuce prírodn( 'ivel povytrhával zo zeme. 


